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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio on antanut ehdotuksen neuvoston päätökseksi jäljellä olevien
määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän
(SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa. Asia esiteltiin neuvoston
Scheval-työryhmässä 7.6.2017. OSA-neuvokset käsittelivät asiaa
29.11.2017 puheenjohtajan 27.11.2017 tekemän päätösversion
perusteella. Puheenjohtajan ilmoituksen mukaan päätös on tarkoitus
hyväksyä I-kohtana Coreperissa 6.12.2017.
Suomen kanta
Valtioneuvosto katsoo, että päätös on hyväksyttävissä. Luonteeltaan
tekninen päätös koskee tietojärjestelmän käyttöoikeuksia. Päätöksen
voidaan katsoa parantavan Euroopan sisäisen turvallisuuden tasoa,
kun toisten jäsenvaltioiden SIS-järjestelmään tekemät
maahantulokieltoja koskevat ilmoitukset tulevat myös Bulgariaa ja
Romaniaa velvoittaviksi, minkä lisäksi ne itse voivat tehdä vastaavia
ilmoituksia. Päätös tukisi Bulgarian ja Romanian valmiuksia
myöhempään täysimääräiseen liittymiseen Schengen-alueeseen,
jolloin muun muassa sisärajavalvonta Bulgarian ja Romanian sekä
muiden Schengen-maiden väliltä poistetaan. Tästä liittymisestä
tehdään myöhemmin erillinen yksimielinen päätös.
Pääasiallinen sisältö
Neuvoston päätös 2010/365/EU Schengenin tietojärjestelmää (SIS)
koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta
Bulgariassa ja Romaniassa tehtiin 29.6.2010 (EUVL 1.7.2010, L 166).

2(4)
Päätöksen mukaan SIS:ä koskevia määräyksiä sovelletaan ko.
valtioissa lukuun ottamatta 1 artiklan 4 kohdan mukaisia poikkeuksia.
Poikkeusten mukaan Bulgaria ja Romania eivät ole velvollisia
epäämään maahanpääsyä sellaisilta kolmansien valtioiden
kansalaisilta, eivätkä poistamaan maasta sellaisia kolmansien
valtioiden kansalaisia, joista jokin toinen jäsenvaltio on tehnyt SISiin
maahantulokieltoa koskevan ilmoituksen, eivätkä tallenna itse
vastaavia tietoja SISiin.
Päätösehdotuksen mukaan jäljellä olevista poikkeuksista luovuttaisiin
ja SIS:ä alettaisiin soveltaa Bulgariassa ja Romaniassa
täysimääräisesti. Päätösehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan
päätös ei tarkoita sisärajavalvonnan lopettamista Schengen-alueen
Bulgarian ja Romanian vastaisilla rajoilla. Bulgaria ja Romania eivät
siten liity tämän päätöksen nojalla Schengen-alueeseen. Mahdollinen
päätös tästä tehdään erikseen jäsenvaltioiden yksimielisellä
päätöksellä.
Päätöksen tarkoituksena on lisätä Schengen-alueen turvallisuutta ja
tehostaa toimia vakavaa rikollisuutta ja terrorismia vastaan. SISjärjestelmän täysimääräinen käyttö Bulgariassa ja Romaniassa on
myös edellytys rajanylitystietojärjestelmän (Entry/exit system, EES)
käytölle.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Vuoden 2005 liittymisasiakirja (SopS 114-115/2006), ja erityisesti sen
4 artiklan 2 kohta.
Päätös edellyttää yksimielisyyttä.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU7-jaoston (oikeus- ja sisäasiat) kirjallinen menettely 1.- 5.12.2017
Eduskuntakäsittely
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Päätöksellä ei ole suoria vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Taloudelliset vaikutukset
Päätöksellä ei arvioida olevan suoria taloudellisia vaikutuksia Suomen
tai unionin talousarvioon.
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Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Neuvosto totesi 9.6.2011 sovellettavien Schengenin
arviointimenettelyjen mukaisesti, että Bulgaria ja Romania olivat
täyttäneet kaikkiin ilmarajoja, maarajoja, poliisiyhteistyötä,
tietosuojaa, Schengenin tietojärjestelmää, merirajoja ja viisumeita
koskeviin Schengenin säännöstön aloihin liittyvät edellytykset.
Asiakirjat
14974/17
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Heidi Sulander, SM, heidi.sulander@intermin.fi, p. 0295 488 329
EUTORI-tunnus
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